
 

澳 門 特 別 行 政 區 立 法 會 
Região Administrativa Especial de Macau 

Assembleia Legislativa 

(TRADUÇÃO) 

IE-2022-12-23-Lei Cheng I (P) SL-APN   1 

 

INTERPELAÇÃO ESCRITA  

 

Adopção de medidas para garantir que os residentes adquiram os 

medicamentos necessários   

 

 Com o relaxamento das medidas de prevenção e controlo da epidemia, o número 

de casos de infecção por coronavírus em Macau aumentou naturalmente. Segundo a 

avaliação das autoridades, o pico da epidemia terá lugar daqui a uma ou duas 

semanas. Devido ao aumento significativo da procura de cuidados de saúde e ao facto 

de algum pessoal médico estar infectado, as instalações médicas estão sob grande 

pressão. Para evitar que a procura de serviços urgentes seja afectada pela luta por 

recursos médicos, o Governo procedeu à triagem de doentes, e muitos infectados 

foram aconselhados a ficar a descansar em casa, após a devida avaliação.  

 Segundo afirmaram muitos residentes, os membros das suas famílias, na sua 

maioria, acabaram por ser infectados, uns a seguir aos outros, e depois do 

carregamento da justificação de infecção na Plataforma de autoavaliação e 

agendamento da consulta externa comunitária, foram aconselhados a descansar em 

casa por não reunirem as condições para agendamento da consulta externa 

comunitária. Houve também casos em que não se podia ir directamente à consulta, 

devido à falta de vagas, e tinham de ser as pessoas a comprar medicamentos para 

alívio dos sintomas. O Governo distribuiu, recentemente, kits de apoio ao combate à 

epidemia, porém, como os tipos de medicamentos são limitados, é provável que não 

se adeqúem às diferentes situações da doença. Actualmente, é difícil adquirir 
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medicamentos e materiais adequados no mercado, especialmente, medicamentos 

para a gripe e tosse, adesivos para combate à febre, termómetros, etc. Segundo 

informações de residentes, suspeita-se que algumas pessoas tenham açambarcado 

medicamentos, pois a quantidade que adquiriram ultrapassou a quantidade normal 

necessária para uma família, e como resultado, os residentes com necessidades reais 

não conseguiram adquirir os medicamentos adequados. Pelo exposto, o Governo 

deve tomar medidas para garantir que a população adquira os medicamentos e os 

materiais de protecção adequados. 

  

  Interpelo, então, as autoridades, sobre o seguinte:  

1. Os casos de infecção aumentaram significativamente e em pouco tempo, e o 

sistema de saúde vê-se confrontado com um desafio consideravelmente maior. 

Em resposta a isto, as autoridades actuaram, rapidamente, para aumentar os 

serviços nos postos de consulta externa comunitária e nas urgências, e criou a 

consulta externa nocturna. Porém, as vagas são limitadas e destinadas às 

pessoas com saúde frágil e necessidades médicas urgentes, por conseguinte, a 

tarefa mais importante é garantir o acesso a medicamentos dos residentes que 

ficam em casa a descansar. Segundo as informações do Centro de Coordenação 

de Contingência, o Governo tem uma reserva suficiente de medicamentos para 

o combate à epidemia e vai recorrer a vários meios para o fornecimento desses 

medicamentos aos residentes quando necessário, mas muitos residentes 

afirmam que tiveram dificuldades na aquisição dos medicamentos e materiais de 

protecção necessários. Atendendo a que, segundo as previsões, o pico da 
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epidemia terá lugar daqui a uma ou duas semanas, que há muitos doentes à 

espera de vaga na consulta externa comunitária, e que as vagas disponibilizadas 

estão sempre preenchidas, as autoridades devem recorrer a outros meios ou 

formas para o fornecimento dos medicamentos necessários aos residentes. De 

que outros meios específicos dispõem as autoridades para o efeito?  

2. Segundo muitos residentes, é difícil adquirir medicamentos e, ao mesmo tempo, 

suspeita-se que algumas pessoas tenham açambarcado medicamentos, pois a 

quantidade que adquiriram ultrapassou a quantidade normal necessária para 

uma família. O Governo já fez apelos à população para não entrar em pânico e 

informou-a de que não há necessidade de açambarcar medicamentos. A par 

disso, deve adoptar medidas efectivas para prevenir o açambarcamento 

irracional e até especulações, de modo a garantir que os residentes que 

necessitam adquiram os medicamentos adequados. Já o fez? 

3. Para fazer face à epidemia, o Governo tomou medidas para assegurar as 

necessidades dos residentes de Macau, nomeadamente, o Programa de 

fornecimento de máscaras e o Programa de fornecimento de reagentes para os 

autotestes rápidos de antigénio aos residentes de Macau. A procura de 

medicamentos não pára de subir e alguns tipos de medicamentos, por exemplo, 

os medicamentos destinados ao combate à gripe, estão frequentemente 

esgotados. Face à dificuldade em adquirir medicamentos, os residentes não têm 

outra alternativa senão recorrer às consultas médicas, o que resultou no 

aumento da carga de trabalho das instituições médicas e do pessoal médico. 
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Pelo exposto, as autoridades devem adoptar medidas para limitar a aquisição de 

medicamentos, com vista a garantir que os residentes adquiram os 

medicamentos necessários. Vão fazê-lo?  

 

23 de Dezembro de 2022 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

Lei Cheng I 

 

  


